Ficha Técnica

Linha: ELEGANCE

AÇO CORTEN
DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO: Revestimento decorativo com efeito imitando aço envelhecido à base de
emulsão acrílica, minerais inertes, glicóis e minerais aditivados. Nas cores FERRUGEM, CORTEN e ÓXIDO.
Podendo combinar as 3 opções de cores para conferir efeitos diversos. Uso Externo e Interno.
Diluição: Produto pronto para uso.
Consumo: De 4,0 a 6,0 m² por embalagem de 0,500L em uma demão.
De 22,0 a 33,0 m² por embalagem de 2,500L em uma demão.
Aplicação:
Aplicar uma demão do PRIMER CORTEN (cor cinza) com rolo de lã, selando e uniformizando a superfície. Após 6
horas aplicar o Aço Corten com a desempenadeira de aço inox dosar pequenas porções na superfície selada e
espalhar em sentido único ou em vários sentidos realçando o efeito.
Secagem: Ao toque 30 minutos e 4 a 6 horas final.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011). A superfície deve estar firme, coesa, limpa,
seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve
ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou
escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem
ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser
removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação do ANTI MOFO. (ver ficha técnica).
Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com selador FUNDO PREPARADOR PAREDES
(ver ficha técnica) à base de solvente ou água, conforme o caso. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações
abaixo. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Em balde e galão 12 meses, sacos
valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não
violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto,
fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não
deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem.
Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com
a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a ficha de informação do
produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000148110 ou 3069-8571.
ADVERTÊNCIA
Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a 90% e com
sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72horas de aplicado, pingos de chuva podem
provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
QUALIDADE
Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características
preservadas desde que corretamente conservado e utilizado.
OBSERVAÇÕES
1º) As cores do nosso catálogo com asterisco, são sujeitas ao rápido desbotamento.
2º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 %
sobre à área à ser aplicada.
3º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
4°) Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e
concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
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